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Köze l a  czélhoz.

(L . )  Egy lépést kell tennünk még és iparunk 
meg fog tisztulni a kártékony élősdiektől. Ha azt 
a lelkesedést megőrizzük, a melyet belevittünk a 
mozgalomba, úgy iparunk nem nyomort, hanem 
megélhetést fog nyújtani.

Reményteljesen nézünk junius hó 30-ika ' ele. 
mert megváltásunkat e dátumtól várjuk. Korhadt 
iparunk feltámadását e napon reméljük. A biztos 
siker tudatában harczolunk, mert meg vagyunk 
győződve, hogy a szaktársak összesége csak egy 
óhajjal van eltelve, hogy pusztuljanak a kontárok.

Kiléptünk a porondra, mert tétlenségünk által 
elősegítettük a kontárok szaporodását. Hallgatásunk 
megerősítette őket azon hitben, hogy a fodrászok
kal szemben mindent el lehet követni, még a tu
lajdonukat is el lehet sajátítani, mert nincs bennük 
elhatározási képesség és nincs bennük összetartás. 
Azt hitték a kontárok, mert a törvény védelmet 
nyújt nekik, hogy a fodrász-iparosok már bele
egyeznek abba, hogy iparuk sírját megássák. De 
feledik a kontárok, hogy minden időkben voltak törvé
nyek és ha azok az egyes emberi osztályok anyagi 
vagy erkölcsi érdekeit nem védték, úgy társadalmi 
utón segítettek magukon.

Az az osztály, mely a törvény rendelkezése 
folytán viszi a keresztet és jajkiáltásait nem akar
ják meghallgatni az illetékes faktorok, bölcsen cse
lekszik, ha önmaga segít azon. Joga van hozzá, 
persze törvényes utón. Mi is igy teszünk. Az ipar- 
törveny megszületése óta létlentartásunk biztosí
tékát elvesztettük és hiába panaszkodunk, szentirás 
az, a melyet módosítani bűn. Panaszunk elhangzik

a puszta ágban, iparunk napról-napra elzül és a 
kontárok napról-napra hódítják cl mindig jobban 
iparunka . Meguntuk már bajunk orvoslását könyö
rögni. K nyi könyörgés után az apagyilkosnak is 
kegyelmet adtak volna már.

Az állam leghasznosabb tényezőjét, az iparost, 
az ipartörvény nyomorgó proletárrá tette.

' terhek mindig súlyosabbak lesznek, olyany- 
nyira, hogy az iparos ma-holnap egyensúlyt veszt 
és eldől.

És a fiatalság! Ebből kihat az ipar iránti ér
zék, mert látja, hogy egy nyomorult jövő áll előtte. 
De hogy is bírna érzékkel ipara iránt, ha a piaczi 
kofa, meg tudja isten honnan előkerült kétes elem 
lefoglalta azt az ipart, a melyért megküzdött, a 
melytől ha nem is fényeset, de megélhetést remélt. 
Mit ér a mai viszonyok tolytan a fiatalságnak vá
gya, hogy egykor önállóan űzhesse iparát, ha látja, 
hogy ipara már ma mint fetreng a sárban.

Ne veszítse el kedvét, a mikor tanúja annak, 
hogy a tőke mint szennyezi be azt az ipart, amely 
egykor űzőjének tiszteletet kölcsönzött ?

A mikor látja, hogy oly pálya áll előtte, a 
mely alapítandó családjával együtt csak koldusbotot 
rejteget magában ?

Érzéke legyen oly iparhoz, a mely nem az 
övé csupán, a melynek gyümölcsét a czim festő, 
kofa, szabólegény, meg a jó isten tudja minő ele
mek szedik le.

Nem lehet érzékkel eltelve oly ipar iránt, mely 
menhelye lett a kétes exisztencziáknak.

Ha valaki a bűn utján elfáradt és fáradalmait 
gond nélkül ki akarja heverni, fodr; sz lesz. Ha 
valakinek a munkások ki teszik a szűrét, mert már
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eleget hazudott és nem ismerik el többé apostol
nak, kimegy a Teleki-térre, pár forintért ócska bu 
tort vesz, fodrász lesz. A  kit a teremtő nem talált 
érdemesnek, hogy erőt adjon neki a munkára, mit 
tegyen, fodrász lesz, dolgoznia nem kell, mert nem 
tud, tehát segédeket tart. Az egykor privilégizált 
ipar zsákmánya lett egy szabólegény vezérlete alatt 
egy jött-ment csoportnak. Ha.. valamely hölgy a 
munkát kerülve nem tud zöld ágra vergődni, fod
rász lesz, mert igy jobban értékesítheti magát.

Nos hát azért indítottuk meg mozgalmunka , 
hogy iparunkat a piszoktól, a melvlyel ezen ele
mek ellepték, megtisztítsuk. A fiatalságnak akarunk 
főleg szolgálatot tenni akkor, a midőn a gaz ki
gyomlálásához hozzáfogtunk, hogy a fodrászipar 
iránti érzéket bennük ismét visszahelyezzük. Nem 
magunk miatt szólítottuk fel a fiatalságot, hogy 
harczunkban mellettünk legyenek, hanem az ipar 
érdekében, a mely meg van mételyezve. A fiatalság 
méltó képviselője iparunknak, mert az első szóra 
hozzánk csatlakoztak. Nem is várjuk mi az ellen
kezőjét oly fiatalságtól, a mely a kontárok betola
kodása folytán egy sötét jövő képét látja. Azt a 
lelkesedést, a melyet idáig tanúsítanak, ha megtud
juk őrizni, úgy nyugodtan, lelkifurdalás nélkül te
kinthetnek ők is, meg mi is egy szebb jövő elé. 
Adja az isten !

A  mi m o z g a lm u n k .
(II. J.) A budapesti fodrászok a segédekkel szövetkezve 

a kontárok kipusztitására oly mozgalmat indítottak meg 
amelynek végeredménye úgy a főnökök, mint a segédek 
jövő sorsára befolyást van hivatva gyakorolni. Ezen moz
galom elkerülhetetlené vált, mert mindkét részről a létfen- 
tartásról van szó.

Az érdek egyforma, csak a jog ad az egyik tábornak 
nagyobb erkölcsi súlyt. Ez a mozgalom czélhoz fog vezetni 
mert összetartásunk által, már is biztosítottuk a sikert. Nincs 
példa reá, hogy iparosok oly lelkesedéssel küzdöttek volna 
iparuk becsületéért, mint a fodrász iparosok a jelen mozga
lom alkalmával. És ez természetes is. Nincs az a ipar, ahol 
a kontárok oly könnyen befészkelhetik magukat, mint a 
micinkben. Kevés tőke elegendő ahoz, hogy a szennyes ver
senyt felvegyék velünk. Odajutottunk immár, hogy a képesí
tett iparos kénytelen kenyerének biztosításáért harezra kelni, 
egy iparát jogtalanul űző oly emberrel szemben, akit esetleg 
múltja miatt a társadalom kitagadott, megbélyegzett.

Ily embernek a törvény jogot adott ahoz, hogy az 
iparosnak féltett kincsét, az iparát elvegye, hogy romlását 
és tönkremenését elősegítse. Ily visszonyok mellett az ipar 
értéktelenné vált, mert mindenki magáénak valhatja. Az 
iparosság körében nem hallunk egyebet, mint a panaszok 
végtelenségét, de, hogy szövetkezve, társadalmi utón kisérle- 
nék meg bajuk orvoslását, arra alig gondolnak.

A fodrász iparosok az elsők, akik jogaik megvédésére 
kiléptek a küzdtérre és harezot izentek azokní^k, akik az ipar 
sírjának alátemetése végett szövetkeztek. Társadalmi utón

akarják elérni azt, amit a hatalom érthetetlen okokból 
megadni nem akar. És hogy e harcznak biztos sikere 
leend, mutatja legjobban az a lelkesedés, amelyet úgy a 
főnökök, valamint a segédek tanúsítanak. Majd a mi pél
dánkon buzdulni fognak a többi iparosok és a tényezők be
fogják végre látni, miszerint az ipartörvény a jelenlegi 
szellemében semmiképen sem okszerű. Bebizonyult tény, 
hogy az ipartörvény megalkotói csalódtak, amikor kimondot
ták a szabad versengést.

Azt hitték, hogy ez fejlesztő és ellenhatással lesz 
zsenge iparunkra a külföldivel szemben. Azáltal, hogy sza
bad iparűzést biztosítottak bárkinek, oda jutottunk, hogy a 
tanult iparos már-már kénytelen az iparába belekontárkodó 
sehonnainak átengedni a helyét, mert az megélhetési módot 
nem nyújt többé. Evszászados visszamaradásunkat ipari és 
kereskedelmi téren azzal vélték egy csapással jóvá tenni 
bölcs törvényhozóink, hogy más országok mintájára nálunk 
is létrehozták a szabad ipartörvényt.

A fődologról azonban megfeledkeztek, t. i. arról, hogy 
azon más országok mintájára figyelemmel is kisérjék e tör
vény kiható erejét és következményeit. így történt meg az, hogy 
azon országokban már minden iparág, tehát a fodrász ipar 
is képesítéshez van kötve, holott nálunk még ma is virágo
kat hajt a szabadipar üzhetési jog bárki részére. De ez 
még mind nem elég a mi mérvadó köreinknek. Nem akarják 
látni azon pusztítást, amelyet az 1884-ben életbe léptetett 
jparlörvény hiányos intézkedései miatt véghez visz.

Tisztán látható, hogy ezen törvény rósz volta miatt a 
tönk szélére sodorta az ország kisiparosságát s ők még. 
mindig előhozakodnak Eranczia-, Angolország és Amerikával, 
ahol szintén iparszabadság van és mégis jól érzik magukat. 
Csakhogy mindezeknek virágzó ipara és világraszóló keres
kedelme önönmagától, a kereslet következtében fejlődött és 
lett nagygyá, mert kivitelük az egész világra szól és keres
i k  helyeiket újabb és újabb gyarmatok elfoglalásával 
gyarapították.

Ezek biztosítják lakóiknak, tartozzanak azok bármely 
szakmához, a munka folytonosságát. Ezek következtében 
van állandó keresetük, tehát megelégedettek. Továbbá, ha- 
hatalmas segítője minden más országnak, saját népéinek a 
sovinizmussal határos összetartása és ragaszkodása minda- 
hoz ami hazai produktum, ha bárminő az. Tapasztalatbó 
tudjuk, hogy akár az osztrák, német, franczia, angol stb. stb 
az ő hazájának berendezéseit, intézményeit, termékeit, 
gyártmányait, szóval mindent amit hazájabelinek tud és 
ismer a legjobbnak tart és azt bármely más országbelivel 
szemben az első helyre állítja. Külföldit nem vesz ha csak 
nem olyan szükségletről van szó, amelyre otthon nincs 
födözet.

Sokszor megelégszik inkább rósz hazai gyártmánynyal 
mintsem külföldre küldje a pénzét. Ez az, a mi nálunk hiány! 
zik, sőt lehet mondani megfordítva van. Nálunk minden a 
mi hazai, ócsárlásnak van kitéve legelső sorban magunk ál
tal, legyen az ipari, irodalmi, vagy művészeti téren. Pedig min
dezeknek némely ágazata csakugyan tökéletes alkotást produkál, 
de hiába küldik a piaczra, a kereslet és pártolás hiányában 
nem képes haladni, kivitelünk pedig alig van. Hogyan is le
gyen ? Hisz ha magunknak sem kell a sajátunk, hát csak 
természetes, hogy másoknak még kevésbé kell. Ezek után 
azt hiszem, hogy bebizonyítottam az ipartörvény tarthatat
lanságát. Hogy azt egyhamar módosítani fogják, arra ne is 
gondoljunk. 1 ársadalmi utón, úgy a hogy a mozgalmunkat 
megindítottuk érhettünk el csak czélt. Ha az összes szaktár-
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sak befogják látni, hogy az összetartásban rejlik az erő, úgy 
pariinkat megfogjuk tisztítani a kontároktól.

Ne feledjük, hogy a biztos jövő útját csak akkor talál
juk meg, ha közös erővel megyünk a közös ellenség elé. 
Az iparosság elismerését akkor fogjuk igazán kiérdemelni, 
ha megmutatjuk, hogy mint kell az ipar becsületét megvé
delmezni. Ez legyen a ezélunk!

A f o d r á s z s e g é d e k  nagyü lése.
A fodrász-mesterek lelkesedésétől áthatva, zászlót bon

tott az ifjúság, a fodrászsegédek, hogy segédkezet nyújtsa
nak azok ellen, akik a fodrász ipart viszik fokrol-fokra lejebb. 
Az ifjúság, mint egy test lépett ki a ktizdtérre, hogy ereje 
árán kisöpörje a szemetet iparunkból, mert látja, hogy a 
kontárok betolakodása folytán számára is elveszett a megélhe
tés reménye. Az értelemnek igazi fokára lépett az ifjúság^ 
amikor szövetkezett a mesterekkel és önként ajánlotta fel 
mu ikálkodását. Oly jól esik tudomást vennünk arról, hogy 
az ifjúság az erkölcsi magaslatra tud lépni akkor, ha a sár
ban fetrengő ipar megvédéséről van szó.

A f. hó (5-án a Krupka-féle kávéházban tartott nagy
gyűlésen megmutatta a segédi kar, hogy nem hiába képviseli 
az iparosság értelmiségét, de dokumentálni is tudja 
azt ha kell.

Rostásy Géza egybehívó üdvözli a megjelenteket és 
örömének ad kifejezést, hogy a segédi kar ily szép számmal 
képviselteti magát, amely amellett bizonyít, hogy a kontárok 
betolakodását megelégelték immár és segédkezet kívánnak 
nyújtani a mesterek által megindított kontárellencs mozga
lomhoz.

Kéri a nagygyűlést, hogy azt a lelkesedést, amelyet a 
jelenben tanúsítanak, őrizzék meg, mert csakis összetartássá 
és lelkesedéssel lehet a czélt elérni. A nagygyűlés elnökéül 
ajánlja Parlag i Jánost, jegyzőnek A 'agj' Hálát. Elfogadta- 
tik. M i n i k  köszönetéit mond a megválasztásért és kéri a 
nagygyűlést, hogy higgadt és komoly magatartásukkal já
ruljanak' hozzá, hogy a nagygyűlés méltóságteljes lefolyású 
legyen.

Figyelmeztet, hogy a nagygyűlésnek napirendje csak 
egy pontból áll : Állásfoglalás a kontárok megszüntetése il
letve szaporodása tárgyában és, hogy mindenki aki szólani 
akar, a jegyzőnél jelentkezők.

Rostásy Gáza mindenekelőtt fejtegeti az összejövetel 
czélját. Rámutat a napról-napra jobban szaporodó kontárok 
kapzsiságára, kik lehetetlenné teszik a tisztességes megélhe
tési módot, a tanult iparosnak. Összetartásra inti tehát az 
egybegyűlteket, egyszersmind kéri ökefry hogy teljes tehetsé
gükkel járuljanak hozzá a kontárok ellen megindított harezhoz. 
A legnagyobb csodálattal és sajnálattal tapasztalja, — úgy
mond — hogy a kétes elemeknek legtöbbje a szabad ipar 
révén a borbély és fodrász ipar iránt viseltetik a legnagyobb 
előszeretettel.

Figyelmükbe ajánlja a szaktársaknak a kitartó mun
kálkodást ez ügyben. Felemlíti, hogy sokan engednek a kon
tárok rábeszélésének, ezeknek azt mondja, hogy gondoljanak 
a jövőre, mikor megakarják vetni önállóságuk alapját és 
mily bajos lesz akkor a létkérdés megoldása, ha most nem 
pusztítják ki a mindinkább szaporodó kontárokat.

Fejtegeti az ipartörvény káros szakaszát és végül a 
következő hat. javaslatot nyújtja be:

Határozati javaslat.

Tekintettel a budapesti borbély és fodrász-mesterek 
1899. április 7-én hozott határozatukra, tekintettel továbbá 
arra, hogy a borbély és fodrász-segédek a kontárok elsza
porodásában a szakma tünkre jutását látják, kimondja a bu
dapesti borbély és fodrász-segédek nagygyűlése, hogy

1- ször. A mesterek által föntjelzett napon hozott hatá
rozatot szintén elfogadják és a mozgalomhoz csatlakoznak.

2- szor. Felszólítja a nagygyűlés a mestereket, hogy a lég 
közelebbi gyűlésükön nyilatkoztassák ki, miszerint a közel 
jövőben a segédek által — a munka idő megrövidítését és a 
közvetítési mizériák megszüntetését irányzó mozgalomhoz 
csatlakozni fognak és a segédeket ezen mozgalomban támo
gatni fogják.

3- szor. Utasítja a nagygyűlés a segédek 50-es bizott
ságát, hogy junius 30-dika felül még kontárnál alkalmazás
ban levő segédek névsorát állandóan bármily utón is nyilvá
nosságra hozza.

4- szcr. Végül kimondja a nagygyűlés, hogy a meste
rek által a föntjelzett napon és a segédek által a mai napon 
hozott határozatokat, úgy a bécsi valamint a v idék i szak
társaknak miheztartás végett adatnak tudomásul.

Budapest, 1899. junius ü-án.
-j. Benyújtja:

Rostásy Géza-
Indítványozza, hogy az ország szakmabeli iparosaihoz 

(segédeikhez) illetve a bécsiekhez is felhívást intézzenek 
hogy saját érdekükben is támogassák az eszmét, t. i. egyi 
deig mig a kontároktól nincs megtisztítva a főváros ; tartóz
kodjanak a feljöveteltől. (Szüni nem akaró éljenzés.)

Paulik  .Józsid' a maga részéről hozzájárul a hat. ja
vaslathoz, csak azt kéri, hogy a főnöktöli követelés abból 
kihagy ;sék. Elismeri a követelés jogosultságát ö maga is 
de nem tartja helyén valónak, hogy azzal akkor lépjünk elő 
amikor felszólítanak bennünket, hogy az ipar becsülete ér
dekében folytatandó harezba segédkezet nyújtsunk. En — 
úgymond — nem alkuszom akkor, amidőn az ipar érdeke fo
rog koczkán. Én a harezban azért akarok belemenni, mert 
látom, hogy az az ipar, amely egykor jólétet és becsületet 
kölcsönzött űzőinek, ma nem egyéb, mint egy összeved- 
lett csőcselék menhelye. Ha a segédi karnak követelése van, 
úgy azt más alkalommal, különállóan intézze el. A maga 
részéről a Rostásy által benyújtott hat. javaslat helyett a 
következőt ajánlja elfogadásra:

„Mondja k i a nagygyűlés, hogy  Rostásy Géza 
hat. javaslatát nem iogad ja  el és csupán a kontárok  
ellen m egindult mozgalomhoz já ru l hozzá." (Szüni nem 
akaró éljenzés.)

Többek felszólalása után a két hat. javaslatot elnök 
szavazásra bocsájta, mikor is Rostás}' hat. javaslatát több 
szótöbbséggel elfogadtak.

Elnök végül köszönetét mondott a nagygyűlésnek ko
moly és higgadt megtartása végett és kérte a jelenlevőket, 
hogy hassanak oda, miszerint a mozgalom czélhoz vezessen.

Ezzel a nagygyűlés véget ért.

A  k o n tá ro k  ellen.
A kontárok ellen megindult mozgalom tárgyában ki- 

bocsájtott aláirási iveket a következő szaktársak írták alá :
(Folytatás.)

Altmayer Lőrincz, Arth Jakab, Balaut Jenó, Bároczi 
Lajos. Back Sándor, Biber Károly, Bingcrt Gyula, Bodis
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^ stván, Boda Jakab, Bradács István, Braesics Miklós, Burján 
Illés, Burnah Imre, Bukur Vasza, Bernhart Péter, Dunay 
János, Echten Károly, Érett Sebestyén, Eisengraber József, 
Feliért! Gábor, Felvinczy Miklós, Filczinger Henrik, Filipo- 
vics Miksa, Flesch Péter, Frajonszky István, Gaál István, 
Gárthner Henrik, Giszinger Péter, Glasz Mihály, Gonda 
János, Günther Fűlöp, Hajós József, Hartmann János, Hav- 
lin Gyula, Hausz István, Heizer János, Hicke Károly, Hen- 
czel József, Hoherberg Sándor, Herschaft Ádám, ifj. Hírsch- 
feld Vilmos, Huth Tivadar, Hubaczy Tivadar, Ilyevics Imre, 
Karakás Gyula. Kittelman József, Klein Hermán, Klein 
Lipót, Klopfstein Mihály, Kollarovies József, Kopsits Károly, 
Krauszer Mátyás, Lichtenthal Gusztáv, Mahler Sándor  ̂
Marothy János, Marx Péter, Másíts Simon, Meller Sándor, 
Metzger Mihály, Mits Ádám, Mirschinszky János, Marschal 
István, Marosy György, Molnár Lajos, Müller Károly, Ne- 
delkovies János, özv. Neuman Vilmosné, Neurohr Miklós, 
Oberding Kristóf, Perencz Konrád, Pohl Lőrincz, Pollák 
Gábor, Piszter Kálmán, Pfeifer János, Ramaeher János, 
Reisz Antal, Reimann József, Roth Fülöp, Seregi Zsigmond, 
Sislány József, Singer Lajos, Scharbach Béla, Schiller Jó
zsef, Sehmidt Péter, Schmidl Ferencz, Schmiderer Ferencz, 
özv. Schneider Józsefné, Schneiderer Ferencz, Schneider 
Mátyás. Schnur Adám, Schulcz Jakab, Schcily lápot, 
Sztankovics Sándor, Szabados József, Sztemer Béla, Szi
lágyi Henrik, Szommer Pál, Tóth András, Tökölv Mihály, 
Tunyogi Károly, Ujváry Kálmán, Uram József, Vagner 
Miklós, özv. Vecsanszky Dusánné, Veisz Lipót, Versching 
János, Weber Antal, Vetting Mihály, Vinter Vilmos, Viselmann 
Henrik, Znoy Ágoston, Zwetschenstiel Sándor.

A névsor folytatását lapunk legközelebbi számában 
közöljük.

Jegyzőkönyv.
A  budapesti borbély , fodrász és p á r óka,készítő ip a r- 
testület elöljáróságának 1#99. évi á p r il hó 27-én tar

tott rendes havi üléséről.
A budapesti fodrász, borbély stb. ipartestület 1899. évi 

ápril hó 27-én d. u. 5 órakor a következő napirenddel 
rendes ülést tartott: 1. Jegyzőkönyv hitelesítése 2. elnöki je
lentések 3. negyedévi pénztáj' jelentés 4. kerületi biztosok 
számának szaporítása 5. a szaklap uj szerződése G. pénztár
nok és jegyző választása 7. folyó ügyek. 8. Indítványok, 
mely alkalommal a következő jegyzőkönyv vétetett fel :

Jelen voltak : Joszt Péter elnök, Flesch Péter pénztáros, 
Burprich János gazda, Könyvhegyi András elhelyező bizott
sági elnök, továbbá Maróthy János, Huszettv Mátyás, Richter 
Péter, Csillag Ágoston, Bóta Károly, Sztankovics Sándor, 
Leichter Lipót, Herschaft Ádám, Horváth Ferencz, I lermann 
János elölj, tagok, Molnár Lajos számvizsgáló és Kurtz Imre 
h. jegyző.

Elnök üdvözli a közgyűlés utáni első elöljárósági ülésen 
megjelenteket, hangsúlyozza, hogy az elöljáróságnak ez az 
utolsó hivatalos éve, miután a legközelebbi közgyűlésen va
lamennyiük mandátuma lejár.

Nem hagyhatja szó nélkül a közgyűlés méltóságos le
folyását, ami arra enged következtetést, hogy a tagok az 
elöljáróság eddigi működésével meg voltak elégedve, sőt a 
még függőben levő ügyek lebonyolítását illetve megoldását 
a jelenlegi elöljáróságtól várják.

Jellemzi az összhangzó működést az, hogy a közgyűlés

a napirendre kitűzött minden pontot változatlanul elfogadott, 
kivéve a 3. pont alattit, mely oda módosíttatott, hogy a Váry 
ruha átalán3-a a fizetésbe tudassék be.

A mi az idei programmját illeti, kijelenti, hogy főtörek
vése az ipartörvény módosítása körül összpontosul, habár 
igaz, hogy az országos iparértekezlet is, amely Kolozsvárott 
tartatik meg, foglalkoz a törvény revíziójával.

Minthogy a mozgalmat a testületünk indította meg, 
azért legczélszerübbnek véli a mozgalom tovább terjesztését, 
hogy az országos jelleget nyerjen, miért is kéri az elöljáró
ságot, hogy az minden oldalról támogattassék.

Ezen ügyet azért terjeszti oly bőven az elöljáróság 
elé, mert köztudomású dolog, hog}' a kormányban változás 
történt és igy a törvény revíziója mellett pro és contra uj 
áramlatok keletkeztek. Bejelenti azonban, hogy a kolozsvári 
iparértekezletre a testület még meghívót nem kapott., ez 
azonban szerinte nem köpez akadályt, hogy az értekezleten 
ne képviseltesse magát a testület.

A testület beléletére vonatkozólag megemlítheti, hogy 
az üzlet vizsgálatok (zárórák pontos betartása miatt) szigo
rúan végeztettek, a segédek és üzletvezetők rendesen jelen
tettek be és ki.

Mindazonáltal ígéri, hogy a jövőben ezen ügyek még 
nagyobb ellenőrizhetése végett intézkedni fog és épen ezen 
oknál fogva a mai napirend 4-ik pontja közé fehette ezen
eszmét.

Végül a napirend G. pontjára megjegyzi, hogy a jegyző 
ezen pontot tisztán az alapszabályok értelmében tűzte ki, 
de tulajdonképpeni érvénynyel nem bir, mert a kitűzött vá
lasztások nem eszközöltetnek, különben is ok hiányában nem 
is eszközölhetők.

Ezek után az ülést megnyitja.
A napirend első pontjánál a múlt ülés jegyzőkönyve 

felolvastatik s minthogy az ellen észrevétel nem merült fel 
Könyvhegyi András és Sztankovics Sándor előljárósági tagok 
által hitelesíttetik.

Ennek kapcsán elnök bejelenti, hogy Molnár Lajos 
betegsége miatt a szakiskola tantervét napirendre nem tű
zette ki, egyszersmind kéri is az ülést ezen pontot a június 
havi ülésre kitüzetni, — a mennyiben Molnár Lajos addigra 
a kész programmját beterjesztheti. Tudomásul vétetik.

A női szakiskola tanfolyamra még ez ideig nem jelent
kezett senki; mire Burprich János indítványozó megjegyzi, 
hogy a szóban forgó tanfolyam még közhírré nem tétetett, 
még csak azután fog a szaklapban közhírré tétetni — má
jus 15 és junius 1-én mcgjelendő számában. Tudomásul 
vetetett.

A tanoncz szakiskola megnyílt a rendes időben, min
den ünnepélyes actus mellőztetett. Tudomásul vétetik.

A „Sólyom" kerékpár egyesület márczius 15-én tartott 
társas estélyén képviseltette magát a testület, s egyszersmind 
tudomására hozza az ülésnek, hogy a nevezett egyesület, 
igen lélekemelőén ünnepelte meg márczius 15-ikét. Tudo
másul vétetik.

Végre bejelenti, hogy a múlt ülésen hozott ama hatá
rozatnak, mely szerint a bérelt testületi helyiségek további 
2 évre leendő megtarthutása végett a háziúrhoz való kikül
detésnek nem felelt meg. Ezt azért tette, mert a háztulajdo
nos felügyelője tudomására hozta, hogy a háztulajdonos uta
sítása folytán tudomására adja, hogy a bérelt helyiségek 
további 2 évre minden megkeresés nélkül a testület bérleté
ben megmaradnak. Tudomásul vétetik.

Ennek folytán a tatarozás végrehajtatott.
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Burprich János gazda pedig megjegyzi, hogy a por el
lenes szert nem szerezte be, magas ára miatt.

Az ülés Burprich nyilatkozata folytán a por ellenes szer 
beszerzését mellőzte.

A napirend 2-ik pontjánál elnök jelenti, hogy a jegyző 
édes anyja elhalálozása miatt, a mai ülésen meg nem jelen
hetett.

Az ülés részvétének kifejezése mellett tudomásul veszi.
Jelenti továbbá, hogy a következőknek adományozott 

segélyt: Birnbaum Léni 2 frt, Herczl Ferencz 2 írt, özv.
Aláes Gergelyné 15 frt és Pitliknek 5 frt. Tudomásul vé
tetett.

A napirend 3-ik pontjánál péntáros a negyedévi 
pénztári kimutatást felolvassa, mely szerint a testületi pénz
tári állás 1899. márczius 31-én : 4708*56 frt a segély alapi 
5985*03 frt és a szakiskola alapi 489*05 frt.

Hermann János felvilágosítást kér a pénztárostól, hogy 
a testületnél miért van illetve honnét származik a nagy ki
adás ? Mire a pénztáros megjegyzi, hogy a közgyűlés hatá
rozata alapján a segély alapnak több mint 1000 frt adatott.

Hermann a felvilágosítást köszönettel, valamint az illés 
a pénztári kimutatást tudomásul vette.

A napirend 4-ik pontjánál elnök kéri Leichter Lipót elől- 
járósági tagot, hogy adja elő az ülésnek, miért szükséges a 
Lei*. biztosok s-zámát szaporítani ?

Mire Leichter a következőket adja elő : mint már azt 
elnök a programbeszédjében is említette, a munkaszüneti idő 
betartása, az üzletvezetők pontos be és kijelentése stb. azo
kat szigoruabban kell ellenőrizni s ezt máskép nem érik el’ 
mintha a kér. biztosok létszáma szaporittatik, mert a jelen
legi számmal azt elérni nem lehet, ennek alapján kéri azt, 
hogy a kér. biztosok száma 100-ra emeltessék fel.

Az ülés Leichter Lipót ajánlata folytán a következőket 
választotta meg kér. biztosokká:

I. kér. Bacsányi József, Bárány Lajos, Fölkér Alajos, 
Fridrich Rezső, Kern Venczel, Tettl János.

II. kér. Burkó Vincze, Sznbady Antal, Glasz Vilmos, 
Horváth Ferencz, Knebl Rezső, Monyát Mihály, Számber 
Antal.

III. kér. Todorovits Mihály, Bálya Mihály, Binder 
Miklós, Bogner János, Flesch Domonkos, Kittelmann 
József.

IV. kér. Egerszeghy József, Gartner Henrik, Friedl 
Antal. PfeilTer János, Bukur Vásza, Sislán József, Mellet* 
Sándor.

V. kér. Altmayer Lőrincz, Bachman János, Biegeleisen 
Henrik, Bohn Jakab, Fandl Antal, Fillszinger Henrik, Hajdú 
József, Joszt Mihály, Kopsits Károly, Mihájlovits Vazul, 
Oberding Bernát.

VI. kér. Arth* Jakab, Auth József, Baumann Károly 
Baylcr József, Bingert Gyula, Bikits János, Buciiért Péter 
Frey Miklós, Frik Lajos, Henczel József, Hepp Ádám 
Augenfeld Lajos, Hersehaft Frigyes, Hermann János, liyevics 
Imre, Krucli Péter, Leichter Lipót, Lindemann Péter, Skalud 
István.

VII. kér. Barna Lajos, Budis István, Bóta Károly, 
Brancsics Miklós, Burnách Imre, Eck Antal, Eflenberger 
József, Érett Sebestyén, Frcikopf Gusztáv, Gaal István, Glasz 
Mihály, I lartmann János, I leinrich Péter, Hegyi József, 
Hersehaft Ádám, Holczinget* András, Hubáczy Ferencz, 
Ivacscvics Jócza, Wéber Antal, Máger István.

Vili. kér. Alb János, Alzncr Márton, Back Sándor, 
Biller Károly, Buciiért Miklós, Diók József, Dudisj Gusztáv,

Gelcz József, Hoek Henrik, Husszetty Mátyás, Kalinin 
Miklós, Kapás János, Kaup István, Kempf Jakab, Kiszler 
Péter, Klug Jakab, Pichler Ferencz, Reiter Károly.

IX, kér. Burprich János, Éles József, Goidon Lajos, 
Grzybovszky Ignátz, Könyvhegyi András, Perin János, 
Ritter Mihály, Verdes Árpád, Biró János, Török István.

X. kér. Guttmann Simon, Kühn Ádám, Zsivánovics 
Milán, Seemann Károly.

A napirend 5-ik pontjánál az elnök megjegyzi, hogy uj 
szerződést felesleges csinálni, hanem a régit úgy átalakítani, 
hogy egy pont felvétessék a melyben kifejezésre juttatik az, 
hogy mikortól emeltetett a 600 frt, 700 frtra s azután a 
szerződést újból aláíratni.

Helyeslőleg tudomásul vétetik. «
A napirend 7-ik pontjánál olvastatott a bezdáni általá

nos ipartestület körlevele, melyben a rokkant alaphoz való 
anyagi támogatást kér. Tudomásul véteik.

Kabakovics György kérvénye, melyben Rohler Rezső 
tanonczának a tanidő lejárta előtt leendő felszabadítását kéri. 
Minthogy csak 3 évi tanidőre vétetett fel, ennélfogva kérelme 
nem teljesíthető. Kreuter Miklósné sommás igény keresete 
felolvastatik. Az elöljáróság a tárgyaláson a testület képvise
letével Váryt bízta meg.

Továbbá felolvastatik Heller Manó segély iránti kérelme.
Az elöljáróság részére, 2 frt segélyt szavazott.
Rotter Dávid kérvényében kéri az elöljáróságot, misze

rint a beiralási dijat részletekben fizethesse.
Az elöljáróság havi 1(1 frt. részleteket engedélyezett.
A magy. kir. államvasutak városi menetjegy iroda fő

nökségégének körlevele feiolvastatik, melyben a párisi világ
kiállítás meglátogatásának megkönnyitett utazását leírja. Tu
domásul vétetik.

Végül bemutatja jeg3'ző a m. kir. p. ü. ministernek 
23286/99 sz. rendeletét, melyben az I. oszt. kereseti adó 
kivetése és beszedése körüli újabb módosításokat közli.

A rendeletnek a szaklapban leendő közzététele elren. 
deltetik.

Az indítványoknál Burprich felvilágosítást kér a szak
lap szerkesztőjétől, hogy miért nem közöltetett a betegse- 
gélvzö egylet jegyzőkönyve ?

Leichter szerkesztő megjegyzi, hogy a jegyzőkönyvet 
tartalmi és alaki hibák miatt nem hozta a szaklap. Tudomá
sul vétetik.

Végül Burprich gazda jelenti, hogy a tanoncz szakis
kola részére a következő tárgyakat be kell szerezni : borot
váló kendők, hajvágó köpeny, kéz törülközők, ivópoharak.

Az elöljáróság a tárgyak beszerzésével a gazdát bízta
meg.

Több tárgy nem lévén elnök az ülést berekeszti.
Kmf.

Könyves Kaim én , jegyző rJas'/l Peter, elnök.
fín rprieh  János. Hóin károly .

V e g y e s  hírek.

Králik István r A segéd; karnak oszlopa I<idült. A nö- 
lbdrászat mestere elköltözött oda, ahol néma csendesség ho 
nol, ahol a fáradt test örök, békés nyugalmat talál. Élete 
delén ragadta ki a halál körünkből azt a igazán jó barátot, 
aki nagy ipari képzettségével egy gencrácziót vezetett a tu
dás útjára. Mintha előttünk állana és örökifjuságával mondaná
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el, hogy miképpen keU eljárni az ifjúság ipari oktatásában. 
Szinte hallani \-éljük azt a hangot, mely oly sokszor felvidí
tott bennünket. Iparunk felvirágzásában és a fodrász-ifjúság 
előrehaladottságában Králik Istvánnak nagy érdeme van. 
Főczélja volt, hogy az ifjúságot mentői tökélelesebben beve
zesse a női fodrászat ágazataiba és elvének szigorú betar
tása folytán nagy eredményt ért el. Mint a női szaktanfolyam 
tanárát ünnepelték a hallgatók, pedig szigorú volt. Hallgatói 
nem vették figyelembe szigorát, mert belátták, hogy mesterrel 
van dolguk, akitől lehet tanulni. A fodrász ipart a végtelen- 
ségig szerette és annak érdekében nem egyszer hozott áldo
zatot is. Munkájában mindig újat és újat teremtett s 
megtudta mutatni, hogy a női fodrász művész is tud lenni- 
Bizonyos fokú műveltsége folytán nem csak szaktársai között 
foglalt helyet, befogadták őt idegen körök is. Letesszük mi 
is részvétünk pálmáját arra a sírra, amely egy, az iparát 
igazán szerető férfiút rejt magában. A sok fájdalom köny 
közé vegyül amiénk is, akik elvesztettük őszinte jó bará
tunkat. A gyászba borult családnak legyen nagy fájdalmában 
a vigasznak egv csepp jele az, hogy a megboldogult szak
társainak összesége is emlékbe fogja megőrizni a nevét. 
Nyugodjék békében !

Mint részvéttel értesülünk, Pfei/fer József, iparunk 
egyik törekvő tagja f. hó 3-án 35 éves korában meghalt. 
Béke poraira !

A női szaktanfolyam megnyitása. Az ipartcstiilet c 
legifjabb alkotása, a női szaktanfolyam, amely azon nemes 
czélt van hivatva előmozdítani, hogy szaktársaink (tekintet 
nélkül főnök vagy segédi minőségükre) nejeit és 17. éven 
felüli leányait a női fodrászatban kiképezze ingyenesen, /'• 
hó ló  én n y ílik  meg. A tanfolyam időtartama két hónapra 
terjed és pedig: június 15-től augusztus i 5-ig, sa hallgatókra 
való tekintettel délután 2 — 5 óráig. A felvételhez jelentkezni 
lehet Réthly Árpád urnái, vagy az ipartestület helyiségé
ben Váry urnái.

Felhívás ! Felkérjük mindazon szaktársakat, akik a 
kontárok ellen megindult mozgalom alkalmával kibocsájtott 
iveket még nem írták alá, hogy .azt az ügy érdekében men
tői előbb megtenni szíveskedjenek. Figyelmeztetjük a szak
társakat, hogy levelező lap utján is eleget tehetnek köteles
ségeiknek olyképen, hogy meg írjak , m iszerint beleegyezé
süket adják ahoz, hogy nevük felvétessék azok közé, 
akik a nagygyűlésen elfogadott határozati javaslathoz 
hozzájárultak. A mozgalom érdeke megköveteli, hogy a 
szaktársak ebbeli óhajuknak mentői előbb megfeleljenek.

A 100-as bizottság nevében. Orzihovszky Tgnátz elnök
A fodrász.meterek végrehajtó bizottsága, f. hó 9-én, a 

Krupka-féle kávéházban tartott ülésén többek között elhatá
rozta, hogy a vidéki szaktársaknak, valamint azok segédei
nek megküldi a kontárok hiteles névsorát és egyben felkéri 
azokat, hogy a fővárorosi fodrászok határozatának értelmé
ben ők is járjanak el a kontárokkal szemben. — A szaktár
sak valamint a segédi kar kitartó munkálkodása folytán a 
megindult mozgalom a biztos sikert engedi remélni. Végre 
belátták szaktársaink, valamint a segédi kar, hogy itt az 
ideje, miszerint iparunkat az élősdi kontár seregtől megkell 
tisztítani. — Értesítjük egyben t. szaktársainkat, hogy a 
végrehajtó bizottság által egybehívandó vegyes nagygyű
lés, f. hó 25-én (vasárnap délután 5 órakor) lesz.

E nagygyűlésre úgy a mesterek, valamint a segédi kar 
külön meghívó utján fognak meghivatni. A mozgalom érdeke 
megkívánja, hogy a nagygyűlésen tömeges megjelenésünk

kel bebizonyítsuk, hogy mindnyájan kívánjuk a kontárok 
kipusztitását. A meghívón fogjuk jelezni, hogy a nagygyűlés 
hol lesz megtartva.

Kérelem. Felhívjuk a vidéki szaktársakat, hogy moz
galmunk tartama alatt óvakodjanak a fővárosba jönni, mert 
az élősdi kontár sereg elhatározta, hogy a vidékről hozat 
fel segédeket. Szaktársak! A mi érdekünk közös, tehát kö
zösen kell munkálkodnunk, hogy a mindig szaporodó fér
get iparunkból kiirtsuk. Ne nyújtsatok segédkezet annak a 
csőcseléknek, a mely lehetetlenné teszi a megélhetést an
nak, a ki iparának szentelte életét. Ne hallgassatok azokra, 
a kik egy sötét jövő képét tárják elénk. Mutassátok meg, 
hogy közre tudtok működni akkor, a midőn a sárban fet- 
rengő fodrász ipar jövője forog koczkan. Sorakozzatok ti is 
zászlónk alá és kiáltsátok velünk közösen, hogy: pusztul
janak a kontárok, hogy szakmánk virágozzék !

Testvéri üdvözlettel
a budapesti fodrász-segédek 50-es bizottsága, nevében:

Roslásy Géza, elnök.

A „Fodrász Ujsag“ sajtopore. A napilapok azt a hirt
terjesztették, hogy a kontárok, szám szerint 30-an, a 
„fodrász Újság" ellen sajtópert indítottak. Nem tudjuk, 
hogy mennyi igazság van a dologban, de tudtára adjuk 
Ovárv József talmi apostol urnák, hogy az ő mumus já-

1 még fokozot-
férgektő!

téka bennünket nem ijesztett meg és ezentu 
h-ibb erővel fogunk azon lenni, hogy iparunk a 
megszabaduljon.

Váraciy Sándor szaktársunk Körmenden, mint értesülünk, 
üzletét egész ujonan rendezte be és pedig igen finom ízlés
sel és elegancziával.

Szerkesztői üzenetek.
K. R. Budapest. Levelet átadtuk a végrehajtó-bizottság 

elnökségének. Igyekezzék kerületében a szaktársakat ügyünk
nek megnyerni, hogy könnyebben tűzhessük ki zászlónkat. 
Üdvözlet!

B. M. Budapest. A beküldött czikket alkalom adtán közzé 
adjuk, persze átdolgozva.

Szaktárs. A beküldöttet köszönjük, bár nem használjuk 
fel. Megszoktuk már nevezett laptól, hogy „a kis emberek*' 
jogaik megvédésére folytatott harezot gúnyolni szokta Nem 
érti jobban.

H. F. Bécs. Buzdító sorait megkaptuk és örvendünk, 
h°gy hazája határán túl is érdeklődik a magyar fodrászok 
sorsa iránt. Üdvözlet!

Egy segéd. Majd annak idején közzéadja a végrehajtó- 
bizottság a kontárok hiteles névsorát.

Vércse madár. A jövő számban.

Felelős szerkesztő: Leich ter L ipót 

Belmunkatársak: Hermann János, R éth ly  Árpád és 

Horváth Ferencz.

A kéziratok legkésőbb 8 és 24-ikéig bezárólag küldendők be„ 

Kéziratok nem adatnak vissza.

Kiadja: N agel István könyvnyomdája, Budapest, 
VII., Vörősmarty-utcza 17„
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Eladó
4 darab uj forgó fodrász szék 9 frtjával V á r a d !  
S á n d o r  fodrásznál Körmend.

Egy nagy községben jó forgalmú fodrász üzlet, 
mely minden verseny nélkül áll, biztos havi és évi 
vendég-körrel ez év szeptember hó 1-ére katonaság
hoz való bevonulás miatt készpénzért olcsón át
adandó.

Bővebbet a tulajdonosnál: JPutsclier Á llta i  
fodrász Ménes (Arad-megye.)

Megvételre kerestetik
egy fiókos szekrény. —  Czim a kiadóhivatalban.

♦ Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *

:d

Miért kedvelik? — Miért használják? 
A Jászsági bajuszpedrőt! 3>
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Mert semmi körülmények között sem keményszik 
meg. Ennek daczára a bajuszt a kívánt állásban 
megtartja. Nem töri. Nem tépi ki. Nem avasodik. 
Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő 
anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők. 
Úgy hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál 

fogva bárkinek is ajánlhatom.
Fehér, barna és fekete szintiben : kis doboz 15 kr. nagyobb 
doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33n/0'ot ®s ingyen csomago
lást, nagyobb megrendeléseknél még poitómentosséget is biz-
tosito k • rIlo i’flftMt János gyógyszerész

Jászberényben.
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* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *

Fodrász segédek

t a l á l kozó  ke l ye
io.tcza 20. sz.
hol olcsón

de kitünően lehet étkezni.
Tisztelettel

Mészáros János vendéglős.

FLASNER r a jo s
mü-köszörüs-mester

első magyar villanyeröre berendezett borotva homoru-müköszörüldéje és
aczéláru raktára

Budapest,  Vili., József^körut  21.
Ajánlja :

Borotválókés jellel : Bengal.
Johnson, Dodge, 7 csillag,

Johnbarber, Pearson 
Kronwolt, Pt'eifen, John- 
heilfort, slb legjobb öb ősre 
köszö-üléssel minden szé
lességben, darabja 1 60,
170, 2.— , 2.25, 2 80,

3.— írt
Borotválókés franczia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárból önborovválni 
vnló, darabja 1, — , 1 25.
1.50, 1.80, 2.—  , 2.25 2.50
3. , 3.40, 4 — , 5.— frt.
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagysagb in, darabja 1 40,
1.70. 2 . - ,  2.10. 2.50, 2.70,

3.— , 3.40 frt.
Báriyánt Hajvágógép 5 —
Báriyánt Szakálnyiró 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5 50 
Amerikai Szakálnyiró 5.—
Fentíszljak darabja — .80,
— .90, 1 1.20, 1.50,

2. - , 2.50, 3.— frt.
Lehuzó-kövek darabja 1.—
1.25, 1.50, 1.80, 2 — 2.25,
2.50, 2 80. 3 . -  , 3 50 frt.

Hajfodoritóvas német és valódi franczia, 
darabja .40,, — 50, — .60 kr.

Köpölyvas darabja 4 — 4.50,5.— , 5.50,
6.— , 6 50, 7.50,8.— f,t.

Ervágó darabja 1.40, 1 50, 2.— , 2.50,
2.80, 3 frt.

Fogszerszámok- Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 50. 2.80, 3.—
4--- frt Fog-vasfogó, (német és előrajz után is) darabja 1.50. 1.80, 2.—
2.25, 2.50, 2.80. 3__ frt.

Köszörülések á ra :
Borotvakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, 60 

70 kr. vastagok vagy újak 80 kr. Uj él 50, hajvágó olló 30 kr.

Megrendelések vidékre gyorsan éepontosan eszközöltetnek

SÜiXi SXí Hí Hí Hí Ili üti Hí iti Hí ifi Hí Hí Hí ifi Hí Hí ili i) ;r; £ii <11 tSl III 111 £II £11 £11 £11 III £11~l~ •’i," %Ir "ur ’ur ’iir' "uro OAa«AafiTo.0Ao sa&aXj* ciacTo- őóKo.cTa cXaelo.cAatXftfildi

B U D A P E S T ,  V i l i . ,  B A K O N S - I J T C Z A  5. S E A M .
Első magyar

v illa n y  és légszesz erővel berendezett
dorotva homorú -^öszörüCdéje.

czél áru  raktár.

§ *

f *November hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz alá helyeztem át, melyre ^
felhívom b. figyelmét. ^



Az eddigi eljárás, a nedves bajuszt a bajuszkötővel lekötni, igen hiányos volt, naert a csinos 
alakot elérhetni ugyan, de tartóssága : még néhány órára sincsen biztosítva. Ezen nagy hiányt pótlandó, 
sok kísérlet alapján oly jó illatú folyadékot találtam fel, mely ;i bajusznak, a kötő áltál adott alak
ját és helyzetét 2— 3 napig is képes fenntartani, daczára, hogy e folyadék nem ragad és nem 
zsíros. Többi jó tulajdonságainál fogva ezen czikk minden fodrászterem szoros szükségletei közé 
fog tartozni és úgy az állandó, máit az ut izó közönség által ezélszerüsége következtében szívesen 
fog vétetni.

N a g y b a n i  b e s z e r z é s i  á r a  I d a r a b n a k  3 0  k r .  .
E la d á s i  á r a  I ,, 6 0

,. jHIC'4 ba uszerősitő már hónapok óta kitűnő sikerrel és általános elismeréssel próbaitatott 
ki és ma már maid nem teljesen bevezetett czikk, mely általános kedveltséginek örvend.

’Cet „CHI0 ‘ reklámtábla, pompás, rikító sziliben minden megrendelőnek ingyen és bér
mentve m Metik vagy mellékeltetik.

„Chio törvényileg védve van, hogy hasznavehetetlen rósz utánzásoktól megóvassék, me
lyek a legelső sorban is a vevőközönséget károsítják.

,,CHIC“ bajuszerösitö, a bajuszt 12— 3 napig a kívánt helyzetben tartja.

J ó t u 1 aj d ont-sápai:
1. Nincs benne sem zsiradék, sem ragasztószer.
2. Hatása a bajuszra két perez alatt a legszenzácziósabb módon mutatk v’k.
3. A bajusz, melyet fésűn át a ,.CHIC“ bajuszerősitővel bedörzsölnek c.- nyomban rá a 

selyem bajuszkötővel átkötnek, 2 —3 napon át a legszebb helyzetben marad és alakját, mely tet
szés szerinti marad, ez idő alatt egyáltalán nem változtatja.

4. A bajusz-erősitő a bajuszt megpuhitja és hajiéi v ynyá teszi, a szőrszálakat nem mere
víti, sőt azok növését előmozdítja.

5. A „CHIC“ ezen hatása utolérhetetlen és semmiféle más hasonló szer altul még csak 
megközelithetőleg sem éretett el, miért is a közönség érdeke, hogy utánzatokkal vagy más leg
többször ártalmas szerekkel össze ne téveszsze.

feltalálója,: I s t T r á l l
illatszerész

Budapest, V. kér., Wurin-utcza 5. szám.
Ugyanott kapható a födi ász és borbély szakmába vágó összes kellék és berendezés leg

jobb minőségben és mégis igen előnyös á-akon. Valódi.f<anezia és amerikai haj és szakállvágó gé
peim ára tudvalevőleg majdnem negyedrészével alászállt. A többi fodrász és borbély eszközök is, 
tömérdek külföldi bevásárlásaimnál fogva is előnyösebbek, mint eddig jegyeztettek.

Az i 11 atászát legkiválóbb különlegességeim a következők •

Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-de-Portugal, Champoing, Eau-Tonique, Eau-vegeiale, Vinaigre-de-Toilette,
ROB GREENSILL féle specialitások mint : Sa'vcil szájvíz, fogpor a fogpep.

Viaszkhajkenőcsök, I la jfostőszerek, Briilaruinek, Bajuszpedrőn Bandin nek, Vinaigerek ToilcM. ippanok, Aelherikus olajok 
Legújabb eszköz és illatszer árjegyzékem már a leszállító.. árakkal díjmentesen bérmentve küldetik.

Nyom. hagel Isivan könyvnyomdájában, Budapest. \ örósmarty-utcza 17.




